
 ادخ مانهب
 
 .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 
 »یغاب رد تخیرگ سسع زا هک قشاع نآ تیاکح«
 
 رُپ »هللاحیر« زا شماشم ًالماک و تسیگدینامه ره زا دازآ و صلاخ وا يرایشه ادتبا رد .دوشیم ناهج نیا دراو دنوادخ دادتما ناونعهب ناسنا
 .دوریم یشومارف تسدهب شايدوجو تقیقح و هدش نهذ بذج يرایشه مارآمارآ اما ،تسا

 
 ار یقیقح قوشعم هک تسیناسنا یگدادلد يهصق ،هتشگ ناریح و هلاو رادید نآ رد و هدید ار شیوخ قوشعم راب کی هک یقشاع ناوج ناتساد رد
 .هدش اهزیچ بذج طلغهب يرایشه نآ زا سپ و هتفایرد و هدید
 
 و هدش لکشم راچد اهزیچ اب ندینامه رثارد وا ِدید اما ،دراد یبوبحم و قوشعم هک دنادیم و تسا قشاع هک دنادیم ینهذنم ناسنا ناونعهب وا
 .دنکیم وجوتسج اهنآ رد ار یگدنز و دبسچیم رگید ياهزیچ و سومان هب یهاگ ،صاخشا هب یهاگ ،اهرواب هب یهاگ ؛دنیبیمن بوخ
 
 و درک دهاوخ رادیب باوخ نیا زا رابجا هب ای رایتخا هب ار وا و تسوا يرادیب یپ رد ناکفنک و اضق هک دوشیم زاغآ اجنیا زا وا يرادیب ناتساد لاح
 رایسب ینهذ كراپ رد وا شنیچ و هدوب قفوم رایسب شایگدنز زا ییاهشخب رد ینهذنم ناسنا ناونعهب وا دنچره ؛تشاد داوخنرب وا رس زا تسد
 :تسا رطاخ هدوسآ وا و دیآیمرظنهب قیقد
 
  وا يهدنختسس هب هرغ نم
 تسا شومخ وا هک متشگ نمیا

 380 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .دسرارف نآ نامز هک يزور ات دهدیم تلهم اهناسنا مامت هب دنوادخ اما

 
« ٌنیهُم ٌباذَع ْمُهَل َو اًمْثِإ اوُدادْزَیِل ْمُهَل یلْمُن امَّنِإ ْمِهِسُفْنَألِ ٌرْیَخ ْمُهَل یلْمُن امَّنَأ اُورََفک َنیذَّلا َّنَبَسْحَی ال .» 

«  دهاوخ رتهب نانآ لاح هب میهدیم اهنآ هب ام هک یتلهم هک دننکن نامگ ،دنتفر )اهیگدینامه اب يدوجو تقیقح ندناشوپ( رفک هار هب هک نانآ
تسا هدننکراوخ یباذع ار نانآ و ،دنیازفیب دوخ یشکرس و هانگ رب ات میهدیم تلهم )ناحتما يارب( ار اهنآ هکلب ،دوب .» 
 178 يهیآ ،نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

 
 ادج يدح ات نهذ تیدودحم و انگنت زا نونملابیر ندمآ اب ،دوشیم هتخاون ،تخس رایسب اضق طسوت يرادیب ياهماگ یناسنا نینچ يارب سپ
 .دنک تفایرد و كرد ار نآ تسناوتیمن نهذ بذاک غارف و یتحار رد هجوچیههب هک دوشیم هدوشگ شیور هب یهاگآ زا رگید ياهچیرد و دوشیم
  

 
 و شناج رب هراومه نیتسخن رادید نآ شتآ و دراد ار بوبحم رادید قوذ هراومه ،شقوشعم زا قارف و ییادج اهلاس زا سپ ناوج ْناتساد نیا رد
 یغاب زا قافتا نیا رثارد و دوشیم سسع ای هغوراد بضغ راچد سپ ،دنک شرادیب ات تسوا یپ رد زین اضق ،َدرَب لاصو هب هر ات تسوا تّیعَم رد
 .دروآیمردرس
 
 ناسنا هکارچ ،تسیشیاشگ و یناسآ يایتخس ره هارمه :دشابیم »يرسُی ِرسُعلا ََعم َّنا« يهیآ دومن ْغاب هب ناوج دورو و سسع مشخ ینامزمه
 هجوتم ار وا هک تسیقیاقد يارب یتح نهذ روتوم نداتفا راک زا نامه ،هدنبوک ثداوح شقن و درادن ار انعم ملاع غاب هب دورو يهزاجا ینهذنم
  .هدنام لفاغ نآ زا اهلاس هک دنک يدوصقم
 
 و دوریمورف یجنگ رد شیاپ ،دوشیم غاب دراو ،دنیبیم دوخ ولج ار یغاب زیرگ و بیقعت نیا رد و دزیرگیم سسع مشخ اب نامزمه قشاع ناوج
 .دنکیم ترایز ار شاهدیدناهلاس ِقوشعم ،همادا رد
 
 قمع ،دتفایم رکش هب تلاح نیا رثارد و دوشیم اهر یتاظحل يارب نهذ يهیالگ و هلان و تواضق زا ،دوشیم ضوع وا يرایشه عون هلصافالب
  «.دشاب نآ رد امش ریخ و ار يزیچ دیراد شوخان اسب هچ :ُمکَل ُریَخ وه و ًائیَش اوهرکت نَا یسَع« :هکنیا دباییمرد ار نهذ دید یگنوراو و ار عیاقو
 
 :دنکیم سسع ياعد هب عورش و
 
 سفن نآ قوذ زا درکیم نیرق سپ
 سسع نآ ياعد ،قح يانث اب

 54 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



 زیرگ زا ار سسع مدرک نایز هک
 زیرب يو رب ،رز و میس نادنچ تسیب

 55 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نک دازآ ارو رم یناوع زا
 نک داش ار وا ،مداش هکنانچنآ

 56 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ناهج نآ و ناهج نیا شراد دعس
 ناهر او شایگس ،و ّیناوع زا

 57 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 وا زا شایگس يوخ و دوش دنمتداعس ایند نآ و ایند نیا رد ،دبای ییاهر یگنهرس تلاح نیا زا سسع ای هغوراد هک دهاوخیم ادخ زا ،قشاع ناوج
 .دوش هتفرگ
 
 و تسیمدآ ناج رد هک تسینمشد نامه ناوع نیا اما ،هتخیرگ شتسد زا ناتساد نیا رد هک دنکیم هراشا ناوع دب ياهتلصخ هب عقاورد ناوج
 هراومه يرظنگنت و لخب و دسح شتآ زا و تسوا تاذ تشاداور مدع و یشیدناتیودحم و یبایمک ؛دهدیم نامرف يدب و ترارش هب ار وا هراومه
 .دزوسیم
 
  ادخ يا تسه ناوع نآ يوخ هچرگ
 الب دهاوخ ار قلخ هرامه هک
 
 داهن یمرج هش هک دیآ ربخ رگ
 داش و تفز وا دوش ،ناناملسم رب

 61 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم-
 
 هبرجت اضف نیا رد ار تینما و یقیقح شیاسآ و یتحار و دنزیم نهذ شتآ رب ار کنخ بآ نیا ،دروآیم ییاتکی غاب هب ور هک یناسنا ره لاح
 .دزادنیب راک زا ار نهذ رازبا مامت و دوش صالخ نهذ زا هشیمه يارب دهاوخیم ادخ زا ،دنکیم
 
 نک دازآ ارو رم ّیناوع زا
 نک داش ار وا مداش هکنانچنآ

 57 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يهیآ لومشم تعرسهب ،هدناود هشیر رایسب شدوجو رد نایسن و یشومارف يوخ هک يرفسون هتساخرب باوخ زا هزات ناسنا و تسزارد هر اما

 .تسا تسس قاثیم و هبوت رد هک دوشیم »وداعَلّوُدر«
 
 تسوت راک اوداعَل وّدُر شدیوگ
 تسس قاثیم و هبوت ردنا وت يا

  3158 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .تسيرتشگنا لابند هب و دراد تسد رد یغارچ هک یلاح رد دنیبیم ار شیوخ قوشعم قشاع ناوج
 
 و میوش هاگآ شیوخ تقیقح زا ام هکنیا زا لبق ،زین ناسنا شنیرفآ ناتساد رد .تسا قوشعم و قشاع نیب لاصتا يرارقرب و یهاش ناشن رتشگنا
 ناسنا اما ،دهد ناشن وا هب ار شدوخ ات یمدآ ناج رد شناگورگ نامه يرادیب ِبلط نیا و تسام قشاع هک تسا دنوادخ ،شیوخ دوجو رب قشاع
 .دوشیم ناراکنایز و نیرساخ وزج و دشورفیم شیوخ نتشیوخ اهیگدینامه زیچان ياهب هب

 
 هب هرابود ،دنک اهر تسود دید رد دوخ ِدید هکنیا ياجهب دوز یلیخ اما هدید ار مدع زکرم ،هدش زاب قشاع ناوج يارب یکدنا اضف ،اجنیدب ات
 .دربیم اضاقت هب تسد اهزیچ ندرک هفاضا رد و دنکیم شیاهیگدینامه جرخ ار رادید نیا زا لصاح یشوخ و دتفایم اهیگدینامه تجاح
 
 درمهداس نآ دیدب شیاهنت هکنوچ
 درک هسوب و رانک دصق وا دوز
 120 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راگن نآ تبیه هب دز يو رب گناب



 راد شوه ار بدا ،خاتسگ ورم :هک
 
 .رادهگن بدا هک دنزیم گناب و دوشیم هتفشآرب ناوج ِیبدایب تدش زا قوشعم
 
 »انمَّرک قوط« هک يدنوادخ عقاورد و دریگیم رارق باتِع دروم دنوادخ فرط زا هراومه شهابتشا دید زرط و یتخرد نتسیز اب زین ینهذنم ناسنا
 :ددنسپیمن و درادیمن اور وا رب ار نتسیز عون نیا ،هتخیوآ ناسنا ندرگ رب

 
 سیفن جنگ نیز وت اب مدرک هچ نم
  سیسخ يوخ زا نم اب يدرک هچ وت

 4774 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 :دنکیم باطخ ادگ ناسیسخ ار ینهذنم ناسنا هورگ دنوادخ
 
 ازس میامنب :تفگ دوخ اب کیل
 ادگ ناسیسخ يا ار امش رم
 3031 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 زا رتنییاپ هکلب و ناویح دح رد وا يرایشه و دتفایم هجرد نیرتلزان هب شیوخ يدوجو يالعا بتارم زا کنیا ،هدوب کیالم دوجسم هک یناسنا
 .دنکیم طوقس نآ

 
 179 هیآ ،فارعا هروس ،میرک نآرق-
 

... َنوُلِفاَغْلا ُمُه َکَِئلُوأ َُّلَضأ ُْمه َْلب ِماَعْنَأْلاَک َِکَئلوُأ .» 
«... دنالفاغ هک دنتسه یمدرم نامه اهنآ ،دنرتهارمگ یسب هکلب دننایاپراهچ دننام اهنآ .» 

 
 ،دزیخرب باوخ زا و دوش هاگآ قوشعم گناب زا سپ هک تسا نیا زا رتنادان رایسب ،تسینهذنم ناسنا نیمه يهدنیامن هک ناتساد قشاع ناوج
 هک میراد هیحوت و يهناهب و لیلد نارازه ،دیآیم ام رب مدره هک اضق ياههناشن زا غراف اهزیچ ندرک هتشابنا و ندروآربرد هک اهناسنا ام نوچ
 .تسا دنوادخ دودرم هتبلا

 
 :دیوگیم نینچنیا راد هاگن بدا هک دنزیم گناب وا رب هک قوشعم هب باوج رد ناوج
 
 ین ،قلخ و تستولخ رخآ :تفگ
 ینم نوچمه ییهنشت ،رضاح بآ

 122 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 داب هک زج اجنیا رد دبنجیمن سک
 ؟داشگ نیز عنام تسیک ؟رضاح تسیک
 123 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نهذ روتوم يهیذغت ًالصا و تسا نشور ندوزفا و نتساوخ روتوم هشیمه ،تسا هنشت هشیمه هک دنکیم هراشا ینهذنم ناسنا رگید تلصخ هب وا
 ار بابسا مامت هکنیا رگید .دنکیم لیدبت ساپسان یصخش هب ار وا همادا رد هک نتساوخ و نتشاد :دنکیم راک و تسا نشور هفلؤم ود نیمه اب
 لفاغ هدرک مهارف ار قوشعم اب رادید تصرف و هدناشک غاب نیدب ات ار وا هک نابنجداب زا اما ،دنیبیم ار داب ،دنیبیمن ار بابسا يهدننابنج اما دنیبیم
 .تسا

 
 ياهدوب هلبا وت ادیش يا :تفگ
 ياهدونشن نالقاع زو ،یهلبا

 124 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نادب ،دبنجیم هک يدید ار داب
 نارداب اجنیا تسینابنجداب

 125 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



 ،میاهدید نارگید و دوخ رب تبیصم رایسب هک اهناسنا ام نوچ ؛ياهدینشن مه نالقاع زا ایآ یتسه هلبا دوخ رگا دیوگیم قشاع ناوج هب قوشعم
 زا و هتخیوآ بابسا نارازه هب و دشیمن روطنیا ،دوبن روطنیا رگا هک میاهدید راک رد ار بابسا و للع و رگید ياهناسنا و میاهتفرگن یتربع اما
 .میاهدنام لفاغ للعلاتلع و بابسالابِّبسُم
 
 شدزیا عنص فیرصت يهحورم
 شدنابنج یمه ،و داب نیرب دز
 نزبداب :هحورم
 126 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ياج هب ،تسا یشارتلیلد و هیجوت هجوتم دوخ راک رد وا ،تسوا يرادیب ددصرد قوشعم هچره ،دوشیمن متخ اجنیا رب قشاع ناوج یبدایب اما
 و یتسین هب رارقا ياجهب ،دنک دابآ ار شدوجو ياهیبارخ و دربب ولج ماگهبماگ ار وا دنوادخ ات تسا ناسنا لیدبت زاغآ يهطقن هک میلست و شریذپ
 .دراد منادیم و لضف راهظا زونه ،ینامیشپ راهظا
 
 کین تافص رگید ضقان دوخ بدا نتشادن هکیلاحرد ،ماهدوب وت لاصو بلط رد هشیمه و متسه افواب رایسب اما ،مرادن بدا رگا دیوگیم ناوج
 .تسا تسس زین بلط رد و دنکیم دهع ضقن هک یناسنا نامه ینعی درادن بدا هک یناسنا ،تسیناسنا

 
 يدیما چیه ینعی یتسه تخسرس دوخ تمواقم رد مه رایسب ،چیه  يرادن هک بدا ياهرذ ینعی میدید ار وت بدا دیوگیم وا هب باوج رد قوشعم
 .تسین تَراک یتسرد و حالص هب

 
 هچ و دربیم نوگشدب و موش ثداوح تمس هب ار وا نورد رد ّرِس ناوع نیا هک درادن دوجو یمدآ دوخ زا رتتخسرس ینمشد چیه تقیقح هب و
 هک یمادام و تسا نادان و رگمتس دوخ رب رایسب هک دوشیم دای الوهج ًامولظ ناونعهب وا زا و تسا دنوادخ باتِع دروم میرک نآرق رد هک یناسنا
 .دنام دهاوخ يربخیب و لهج نیا رد ،دشاب هتشادن ار نهذ باوخ زا يرادیب دصق
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